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1

Zaterdag 20 juni Heel - Rössing  907 km

De coronamaatregelen zijn zowel in Nederland als in Oostenrijk versoepeld en dat betekent dat wij mogen afreizen naar Oostenrijk. We hebben
besloten om deze keer niet met de caravan te gaan maar om een appartement en vakantiehuisje te boeken. Het is nog erg stil op de weg als wij om
6.15 uur vertrekken. Ook op de autoweg in Duitsland gaat alles voorspoedig maar helaas kost ons een file door een ongeluk een uur extra en even
later nog een half uur door wegwerkzaamheden.

Het is inmiddels kwart over 5 als we aankomen op ons eerste
adresje en al snel hebben we ons gesetteld. Een ruim appartement
met een mooi uitzicht.



2

21 juni Rössing  .4 km

Helaas staat onze eerste vakantiedag in het teken van regen, maar uiteindelijk gaan we toch maar even een luchtje scheppen.
Aan het einde van de middag lopen we naar restaurantje Almstube.

22 juni Riesachtal - Alpinsteig Höll - Gfölleralm - Preintalerhütte - Riesachtal   14 km
Laagste punt: 1076 m Hoogste punt: 1656 m Totale stijging / daling: 750 m

Het is gelukkig droog geworden dus kunnen we onze wandelschoenen aantrekken.
Voor de eerste wandeling nemen we met de auto de tolweg (€  9,50) naar het einde van het Riesachtal
waar er voldoende plaats is op de parkeerplaats.

De Alpinsteig Höll staat op het programma, een prachtige route door een kloof.
Deze route is vanwege de vele smalle trappen een eenrichtingsweg.

Al snel komen we bij een waterval waarvoor we zelfs even onze regenjassen aantrekken.



3

Als we iets verder op de route zijn zien we hoog boven ons de hangbrug liggen
waar ook wij overheen gaan.

Een indrukwekkende brug die wij zonder kriebelende benen nemen.



4

Na de hangbrug volgen heel veel steile trappen, zowel naar boven als
naar beneden.



5

Aan het einde van de kloof komen we aan bij de Gfölleralm waar het nog rustig is.



6

Al snel komen we aan bij de prachtige Riesachsee waar wij een pauze houden op één van de weinige bankjes.



7

Even later gaan wij weer verder over een goed te belopen pad.



8

Na ruim een half uur komen wij aan bij een wegwijzer die de route aangeeft om door
het bos omhoog te klimmen naar de Preintalerhütte.



9

Toch zijn er nog genoeg open stukken waar deze geiten
rond kunnen lopen.



10

Even later steken we de beek over om de laatste stijging naar de hut te nemen.



11

Aangekomen bij de hut zijn we op het hoogste punt van vandaag en wel op 1656 m.



12

Wij lopen zo'n 50 m verder om zicht te hebben op het verdere dal.

Hierna besluiten wij om ons om te draaien en tot de Gfölleralm dezelfde route te
lopen en vanaf daar een andere weg te nemen naar de parkeerplaats.



13

23 juni Reiteralmhütte - Gasselhöhe - Rippeteck - Schoberspitze - Reiteralmhütte   8 km
Laagste punt: 1650 m Hoogste punt: 2133 m Totale stijging / daling: 790 m

Met de auto rijden we via een lange tolweg (€  4,00 p.p.) naar de Reiteralmhütte en gaan op weg naar 3 toppen. Na ongeveer een uur staan we op de
eerste top, de Gasselhöhe op 2001 m.



14

We blijven niet lang op de top en als we even later op weg naar beneden zijn zien we onze volgende bestemmingen al liggen, de Rippeteck en de
Schoberspitze.



15

Op weg naar de Rippeteck zien we dat er nog genoeg sneeuw ligt.



16

Na het verlaten van de Gasselhöhe zijn we na ongeveer een uur dalen en klimmen op de volgende top: de Rippeteck.

Boven op deze top is het wat drukker maar dat weerhoudt er ons niet van om een lange pauze te houden en te genieten van het uitzicht.



17

Tijdens de afdaling hebben we een mooi zicht op een aantal meertjes (o.a. Obersee en Spiegelsee) en zien we het pad dat wij gaan volgen naar de
top van de Schoberspitze al liggen.



18

We zijn beneden bij één van
de meertjes, prachtig gelegen
tussen de bergen.

We gaan nu beginnen aan de klim naar de Schoberspitz.



19

Dat de klim niet altijd even gemakkelijk is laat deze foto wel zien.



20

Ook hier is het klauteren en opletten geblazen.



21

Het kruis op de Schober(spitz) op 2133 m hoogte.

Hier houden we een lange pauze en we zijn de enigen die op dit moment de top bezoeken.

We kijken terug op de Rippeteck en de Gasselhöhe.



22

Tijdens de afdaling zien we deze oude grotendeels vergane boomstam, die het
waard is om op de foto gezet te worden.

Even later lopen we langs de Spiegelsee.

Er wordt hard gewerkt om dit pad eenvoudiger
te maken om een breder publiek van
wandelaars te trekken.



23

Wij verlaten even later dit pad om via een lastige afdaling bij de Untersee
aan te komen.



24

Wel handig om zo over een drassig gedeelte onze weg
te kunnen vervolgen.

Deze foto verwoordt prachtig de omgeving.



25

Even later zien we dat langs deze route aan de kinderen is
gedacht.



26

Thuis genieten wij op ons balkon na van deze mooie dag.



27

24 juni Rössing - Ramsau - Brandalm - parkeerplaats Hotel Dachstein - Ramsau - Rössing   27 km
Laagste punt: 900 m Hoogste punt: 1650 m Totale stijging / daling: 860 m

............ Hotel Dachstein - Dachsteinsüdwandhütte - Neustattalm - Hotel Dachstein   8,2 km
Laagste punt: 1415 m Hoogste punt: 1870 m Totale stijging / daling: 560 m

Het belooft een mooie dag te worden en we vertrekken al vroeg van ons vakantieadres. Deze keer stappen we eerst op de fiets en na een korte,
maar steile afdaling beginnen we aan de klim naar Ramsau. In Ramsau verlaten we de doorgaande weg om even later op een onverharde weg onze
route te vervolgen. Een prachtige route die alsmaar klimt met stijgingen tot 16%.

Inmiddels hebben we zicht gekregen op de
Dachstein, een indrukwekkend gebergte.



28

De Brandalm, waar je op het terras een mooi zicht
hebt op de Dachstein, is nog gesloten.

Zo nu en dan moeten we toch van de fiets.

Na ruim een uur komen we
aan op de parkeerplaats bij
hotel Dachstein waar we
een plekje vinden voor
onze fietsen en kunnen
beginnen aan de
wandeling.



29

We beginnen met een stukje afdaling en daarna de klim naar de Dachsteinsüdwandhütte. Als we terug kijken zien we enorme aantallen auto's.
De drukte komt doordat de kabelbaan naar de Dachstein vandaag voor het eerst open is en de mensen in grote getale met de kabelbaan naar boven
gaan. Maar ook het weer van vandaag is hier debet aan.

Als we hier dit bankje zien verzetten we voorlopig geen stap meer en houden een  lange pauze.
Wat kan je anders doen met dit landschap om je heen.



30

Tijdens deze pauze besluiten we om de geplande wandeling door het "Tor" niet
te doen. We zien nl. op de route verder naar boven dat er teveel sneeuw ligt.
Later horen we van onze gastheer dat het inderdaad niet verantwoord is om
daar naar boven te klauteren. Daarom gaan we met een grote boog teruglopen
naar het vertrekpunt.



31

Eerst stijgen we naar de hut en vervolgens dalen we over een rotsachtig terrein.



32

Inmiddels hebben we de oorspronkelijke route verlaten en lopen we met behulp van de GPS verder.



33

Na een afdaling door het bos komen we
aan op deze open plek en bevinden we
ons weer op een "officieel" wandelpad.

Een paard met pony komen we bijna nooit tegen in de ruige natuur van de bergen.



34

Ook hier is het, met zicht op de bergen, prachtig om te wandelen.



35

Deze koe houdt vanaf zijn plekje iedereen in de gaten en wij vinden het een prachtig plaatje.



36

Bij de Neustattalm kijken we terug nog een keer terug op de prachtige Dachstein die bijna de hele dag ons decor is geweest.



37

25 juni Rössing  .2 km

Helaas staat deze vakantiedag in het teken van regen. Aan het einde van de middag lopen we weer naar restaurantje Almstube.

26 juni Rössing - Assach - Seewigtal - Steirischer Bodensee - Gumpental - Haus - Rössing   52 km
Laagste punt: 694 m Hoogste punt: 1291 m Totale stijging / daling: 1435 m

De zon staat weer aan de hemel en dus kunnen we weer op pad. Vandaag pakken we de fiets starten vanaf ons vakantieadres. We beginnen gelijk
met klimmen en even later hebben we al een mooi uitzicht over het Ennstal.



38

De graven op de begraafplaatsen zijn altijd rijkelijk voor zien van bloemen.



39

Aan het begin van het Seewigtal begint de tolweg maar wij mogen
gewoon doorrijden.

Deze tolweg levert ons behoorlijk wat hoogtemeters op en mooie
uitzichten.



40

Zo worden in Oostenrijk de koeien van het ene weiland naar het andere gebracht.



41

De Steirische Bodensee is niet groot maar wel erg mooi en geliefd bij wandelaars. Wij houden hier een wat langere pauze.



42

Na de pauze doen we het rondje om het meer.



43

Degene die deze versieringen aan zijn huis heeft opgehangen
is vast en zeker trots op hetgeen hij afgeschoten heeft.



44

Wij fietsen verder via het Gumpental over een prachtige weg met ook de nodige stijgingen en vergezichten.



45

Op deze plek zijn wij bij het
eind van de begaanbare weg
in het Gumpental en fietsen we
langs de andere kant van het
dal terug.

We dalen in hoog tempo 550 m naar het Ennstal, doen in Haus een paar boodschappen en moeten aan de andere kant van het dal weer 250 m
klimmen naar ons appartement.



46

27 juni Rössing - Ursprungalm - St. Martin am Grimming  71 km

Ursprungalm - Giglachsee - Ignaz Mattishütte -  Ursprungalm   9 km
Laagste punt: 1585 m Hoogste punt: 1986 m Totale stijging / daling: 490 m

Deze morgen verlaten we ons appartement in Rössing voor de laatste keer en voordat we naar ons nieuwe vakantieadresje gaan, doen we nog een
wandeling. Het autoritje naar het startpunt van de wandeling is 25 km, waarvan de laatste 8,5 km een prachtige tolweg is.

We zijn vandaag niet de
enige wandelaars zoals te
zien is aan de auto's op de
parkeerplaats.



47

Al heel snel komen we aan bij de Ursprungalm, een verzameling huisjes, prachtig gelegen in de natuur.

Het bordje op één van de huisjes wijst ons de weg.



48

Het eerste deel van de route gaat over een goed te belopen pad
maar dat toch een behoorlijke stijging oplevert.



49

We besluiten even later een stuk van het
vroegere smalle pad te lopen en daar is voor
Wim weer van alles te fotograferen.

En dit is het resultaat.



50

Aangekomen bij een splitsing slaan we niet rechtsaf
naar de Giglachseehütte maar nemen we linksaf
een wat hoger gelegen smal pad naar de Ignaz
Mattishütte.

We hebben een mooi zicht over beide Giglachseen



51

Gezeten op het terras van de hut met een prachtig uitzicht
doen we ons tegoed aan wat lekkers.



52

Na de pauze dalen we af naar
het meer en verbazen we ons
weer over de schoonheid van
de omgeving.

Deze schapen trekken zich niets aan van de toeristen en doen lekker
hun eigen ding.



53

Het valt ons op dat er nog steeds grote hoeveelheden
water naar beneden komt.

Dat water zorgt ervoor dat ik  moeite moet doen om
geen natte voeten te krijgen.



54

Nog een laatste foto van de Giglachsee en dan komen we weer uit op het pad dat ons weer terug brengt naar de auto.



55

Omdat we voor de wandeling verder weg zijn gereden van onze nieuwe
lokatie moeten we nu nog zo'n 45 km rijden naar St. Martin am
Grimming. Als we aankomen staat de eigenaresse van ons huisje buiten
om ons te verwelkomen. Een heel mooi vakantieverblijf waar we ons
gelijk op ons gemak voelen.



56

28 juni St. Martin - Öblarn - Irdning - Ketten - Wörschach - Pürgg - Trautenfels - St. Martin   60 km
Laagste punt: 641 m Hoogste punt: 907 m Totale stijging / daling: 1000 m

Daar het vandaag
waarschijnlijk een
warme dag gaat
worden besluiten
we op de fiets te
stappen. We
vertrekken vanaf
ons huisje en na
even langs een
drukkere weg te
hebben gefietst
verlaten we deze
om de bergen in te
gaan.

Vanaf hier hebben
we zicht op de
Grimming waar St.
Martin am
Grimming zijn
naam aan heeft te
danken.



57

Ondanks dat we de nodige hoogtemeters maken fietsen we ook vaak
door het dal. Hier passeren we een oud Oostenrijks huisje met al zijn
charme.

Al fietsend over dit prachtige pad fietsen we
naar het plaatsje Aigen en op deze foto is nog
een klein stukje te zien van de Putterersee
waar campinggasten zich vermaken in het
water.



58

We fietsen door het mooie brede dal van de Enns.

Op dit punt steken we de Enns over en komen we
op de Ennsradweg.



59

Een poosje later verlaten we het vlakke dal om weer te gaan klimmen en zien in de verte het witte kerkje van Pürgg..



60

Na een steile klim komen we aan in het kleine plaatsje Pürgg en gaan daar eerst de
Johanneskapel bezoeken.

Deze kapel is hoogstwaarschijnlijk al voor 1120 gebouwd als onderdeel van een
burcht. In 1192 is deze een gedachteniskapel geworden en tijdens de baroktijd een
onderdeel van een kruisweg dat te zien is aan de drie kruizen die aan de buitenmuur
bevestigd zijn.

In de kapel zijn fresco's te zien uit
de 12e eeuw. Een deel van deze
fresco's is al gerestaureerd maar er
moet nog veel gedaan worden.
Daar deze werkzaamheden al een
aantal jaren helemaal stil liggen is
er waarschijnlijk een tekort aan
geld.



61

Hierna gaan we naar St. Georgs kerk met 3 schepen oftewel hoofdruimten die op 17 juli
1130 is ingewijd. Wij zijn verbaasd dat een heel klein plaatsje zo'n indrukwekkende kerk
heeft. De foto's hieronder getuigen hiervan.



62



63



64



65

Na het bezoek aan deze kerk fietsen
we naar het kasteel Trautenfels
gelegen aan de voet van de
Grimming.
Dit kasteel stamt uit de 12e eeuw en
herbergt een museum.

Hierna fietsen we nog een stuk langs o.a. een spoorlijn, houden nog een korte pauze op een bankje in de zon, en moeten helaas ook nog een stukje
via een drukke weg om vervolgens het fietspad naast deze drukke weg naar St. Martin te nemen. Maar al met al een mooie tocht.



66

29 juni St. Martin   2 km

Regenachtige dag. 's Middags even naar de winkel bij het tankstation gelopen.

30 juni 7 toppen vanuit Planneralm: - Plannerseekarspitze - Plannerknot - Plannereck - Kleinen Rothbühel -

Grossen Rotbühel- Gläserkoppe - Jochspitze   10 km
Laagste punt: 1582 m Hoogste punt: 2072 m Totale stijging / daling: 950 m

Het is weer droog als we opstaan en dus kunnen onze wandelschoenen weer aan, maar eerst rijden we met de auto naar het kleine skidorpje
Planneralm.

Hier beginnen we aan de klim naar de
Plannerseekarspitze, de hoogste top van vandaag.



67

We lopen een groot deel door laag struikgewas zigzaggend naar boven.

Dit soort overstapjes komen we eigenlijk nooit tegen, en hoewel er stroom op staat
is de schok erg klein.



68

Het is anderhalf uur later als we boven zijn en we hebben er dan de eerste
480 hoogtemeters opzitten. Helaas op de top geen kruis en wat later blijkt is
op geen enkele van de 7 toppen een kruis te vinden.

We pauzeren even en lopen dan verder over de prachtige smalle kam.
Dat een kam nooit vlak loopt merken we al snel.



69



70

Bovengekomen bij een volgende top zien we een stel schapen waarvan
er één gelijk belangstelling voor Wim heeft.



71

Na dit liefelijke intermezzo komt het ruigere werk.



72

Hier maar even niet naar beneden kijken.



73

De sneeuwvelden zijn ook hier nog genoeg aanwezig.



74

Deze 2 foto's vanaf de laatste top geven het zicht van 360 graden weer.



75

Hierna, als we 7 toppen hebben gehad, is het tijd om aan de afdaling naar Planneralm te beginnen.



76

Een vreselijke natte en modderige afdaling.



77

Maar niet alleen een natte maar ook een
'gevaarlijke' afdaling.



78

1 juli Tauplitzalm - Grosssee - Tauplitzsee - Steirersee - Schwarzensee - Wia da hoam Hitt'n   15 km
Laagste punt: 1451 m Hoogste punt: 1655 m Totale stijging / daling: 670 m

Vandaag gaan we op de Tauplitzalm een groot deel van de 6-Seen-Wanderung lopen. Van de 6 doen wij er vier.

De lucht is blauw en de omgeving prachtig, wat willen we nog meer.



79

Daar is dan het eerste meer, de Grossee.

We volgen het pad langs het
meer en zien de hele dag een
overdaad aan bloemen en
watervalletjes.



80

Even later komen we aan bij de Tauplitzsee en die is wel heel klein in vergelijking met de andere meren.



81

Over een breed met wat
hindernissen lopen we naar
het volgende meer.



82

Ineens ligt dan daar de Steirersee en op de plek waar we even op een bankje gaan zitten hebben we een prachtig uitzicht.



83

Hierna wijken we af van de gewone route en dat vereist even een omschakeling daar we een paar lastige en smalle stukken moeten overwinnen.
We lopen via een heel weinig belopen pad weer naar de route langs het meer.



84



85

We zijn weer terug op de gemarkeerde route hoog boven de Steirersee.



86

Wandelen over smalle paadjes is altijd leuk.

Weer eens een ander obstakel.



87

Dan ligt daar weer ineens de Schwarzensee, ook dit is weer een schitterend meer.
Hier staat reclame voor de volgende hut die nog een half uur verder ligt.



88

We besluiten door te lopen naar de Wia da hoam Hitt'n (Zoals thuis hut) op de Leistalm.

Na een half uur zien we de kleine hut al liggen.



89

Aangekomen bij de hut worden we niet
echt vriendelijk welkom geheten door
Helga, inmiddels een stuk ouder dan op
de foto van de reclame.
Maar we drinken wat en proberen toch
een glimlach op Helga's gezicht te
krijgen en dat lukt.
Ze vertelt dat ze alles in haar rugzak
naar de hut draagt, dus ook het bier
voor de klanten.



90

Hierna beginnen we aan de terugweg en daar de wolken boven de bergen steeds donkerder worden besluiten we er een tandje bij te zetten.
Helemaal droog komen we niet aan bij de auto maar gelukkig valt de regen mee. Later blijkt dat het weer behoorlijk noodweer is geweest in onze
regio.



91

2 juli Breitlahnhütte - Putzentalalm - Ringdorfer Hütte - Breitlahnhütte   14 km
Laagste punt: 1077 m Hoogste punt: 1366 m Totale stijging / daling: 430 m

Zo is ons uitzicht deze morgen om 7 uur. De omgeving is kletsnat maar de zon is al aanwezig om alles weer te drogen.

Daar er voor vanmiddag vroeg weer de nodige regen is
opgegeven gaan we op tijd, ongeveer half 9,  weg en
onderweg zien we dat het noodweer van de afgelopen
nacht weer voor de nodige ravage, in de vorm van
modderstromen,  heeft gezorgd. Inmiddels is er al met
man en macht gewerkt om de weg begaanbaar te
maken.

De laatste kilomters naar de Breitlahnhütte gaan via
een tolweg.



92



93

Het begin van de wandeling gaat door een kletsnat weiland.



94

Al snel nemen we een stijging door het bos om even later op een niet
gemarkeerde route verder te lopen.



95

Uiteindelijk komen we aan bij een wild
stromende beek.
Gelukkig zien we dat we deze beek kunnen
over steken via een bruggetje. Maar als we
over dit bruggetje lopen hebben wij grote
twijfels over de stevigheid!!

Als we aan de overkant dit lezen worden
onze vermoedens bevestigd: 'BETRETEN
VERBOTEN. LEBENSGEFAHR !!'
Aan onze kant stond dit niet!



96

Hierna komen we op het reguliere wandelpad en via deze brug lopen we naar een volgende alm.
De kleine pittoreske Harmeralm is mooi gelegen maar voor ons nog wat te vroeg om te bezoeken.



97

Even later willen we een ander pad nemen maar dit bord weerhoudt ons,
zeker gezien de nodige regenval van de afgelopen nacht.



98

Maar ook de wandeling over het gewone pad langs de beek is prachtig.



99

Altijd handig voor de wandelaar om te weten waar hij of zij moet lopen.



100

Een klein kapelletje zomaar ergens middenin een weiland.



101

Ook hier weer een prachtig meer waarbij iemand geschiedenis heeft geschreven.



102



103

Wij hebben een mooie plek gezien waar we willen pauzeren en deze is te
bereiken via de nodige vlonders en bruggetjes terwijl we in de verte al het
einde van het dal zien liggen.

Maar de plek is dan ook absoluut de moeite waard.



104

We steken nog een keer de beek over en zijn dan aan het einde van het dal gekomen.



105

We slaan de
Putzentalalmhütte over en
lopen 1 minuutje verder.

We komen dan uit bij de
kleine Ringdorferhütte waar
we heel erg welkom
worden geheten. Een jonge
vrouw runt tijdens juli en
augustus in haar eentje
deze hut en is erg
enthousiast.

Bij deze hut is het uitzicht
in vergelijking met de
eerste hut veel mooier.



106

Na wat gedronken te hebben besluiten we met de terugweg te beginnen en
ook nu laten donkere wolken zich zien.

Een plaatje van prachtig gekleurde zwammen.



107

Op deze foto is goed te zien hoe het water over het gras zich een weg naar
beneden heeft gezocht

Omdat aan het einde van de wandeling het weer nog geen enkel teken van regen
laat zien vereren we de Breitlahnhütte nog met een bezoek.
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Onderweg naar huis wordt onze weg nog even
versperd door de opruimploeg. Wat hebben
deze mannen in één dag een werk verzet.

Thuisgekomen vindt Wim op internet nog een foto hoe de weg er na het
noodweer van een dag eerder uitzag.
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3 juli Bad Mitterndorf - Grundlsee - Toplitzsee - Bad Aussee - Salzastausee -  Bad Mitterndorf   60 km
Laagste punt: 642 m Hoogste punt: 1192 m Totale stijging / daling: 1010 m

Vandaag is het alweer de laatste dag van deze vakantie en als we wakker worden is het niet echt vakantieweer, het regent. Maar de weerberichten
geven aan dat het aan het einde van de morgen droog wordt. Dus wij wachten en vertrekken tegen half 12 met de fietsen in de auto naar Bad
Mitterndorf.

We fietsen al snel het dorpje uit en komen aan op een bosweg die in eerste instantie geleidelijk omhoog gaat en zien dat ook hier Maria aanwezig is.
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Stegen we eerst langzaam, nu begint het toch
serieus omhoog te lopen.

Boven aangekomen hebben we er een stijging opzitten van
400 hoogtemeter en kunnen we beginnen aan de afdaling
van 500 hoogtemeter.



111

Aan het einde van de afdaling zien we al snel de Grundlsee liggen. Een wel heel groot meer.
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Aan het einde van de Grundlsee rijden we door naar de Toplitzsee waar we een pauze houden om vervolgens weer via een andere weg terug te
keren naar de Grundlsee. Al fietsend hebben we het gevoel dat we langs de fjorden van Noorwegen rijden.
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Aangekomen in Bad Aussee fietsen we naar de Mercedesbrug
waar de grootste Mercedesster te zien is.
Deze is gebouwd boven de plek bevindt waar de Altauseer Traun
samenkomt met de Grundlseer Traun en verder gaat als de
Vereinigte Traun.
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We kijken nog even bij de stuw die daar vlakbij
gelegen is.

Daarna verlaten wij op bijzondere wijze Bad Aussee, want waarom zou je
een stukje om fietsen als het zo ook kan.
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Op deze foto is te zien dat onze wegen niet altijd over brede
paden gaan.

We besluiten om een kijkje te gaan nemen bij de
Salzastausee om er achter te komen hoever we naar de
stuwmuur kunnen fietsen. Helaas is deze op geen stukken
na te bereiken. De weg naar de stuwmuur is te gevaarlijk
wegens vallend gesteente en is daarom dan ook afgesloten.
Dus keren we weer om.

Hierna is het nog een km of 6 voordat we weer, na een
mooie fietstocht, in Bad Mitterndorf aankomen.
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Zaterdag 4 juli St. Martin - Heel  943 km

Nadat we gisteravond al afscheid hebben genomen van onze gastvrouw, vertrekken we deze morgen even na half 7 richting huis. We halen nog even
broodjes in de winkel van het benzinestation en rijden binnendoor naar de Oostenrijks/Duitse grens, een mooie autorit.
Daarna rijden we probleemloos en zonder files naar huis. Om kwart over 5 zijn we weer thuis en kunnen we gaan nagenieten van deze vakantie.
Een vakantie die we in verband met de coronaperikelen niet met de caravan hebben gedaan maar daarvoor in de plaats een appartement en een
huisje hebben gehuurd. Dat is ons zeker niet slecht bevallen.

Het gebied dat voor ons nieuw was heeft ons absoluut niet teleurgesteld. Het is niet zo hoog als we meestal gewend zijn maar de omgeving is
prachtig met zijn vele meren, maar ook de bergen hebben we met veel enthousiasme beklommen. De kabelbanen hebben we niet nodig gehad want
er zijn veel tolwegen die je met de auto ook behoorlijk ver en hoog de bergen inbrengen. Soms zelfs zover tot waar ook het eindpunt van de
kabelbaan is. Maar ook met de fiets hebben we een paar prachtige tochten gemaakt en dankzij onze elektrische fietsen zijn we op wegen en hoogtes
gekomen die we niet hadden kunnen doen met gewone fietsen. Al met al een vakantie om met plezier op terug te kijken.


